CURSO
“FUNDAMENTOS EM ANÁLISE DE
INTELIGÊNCIA”
(A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO)
Belo Horizonte/MG
25 e 26 de Agosto de 2018
1. Quais os objetivos do curso?
Fornecer os conhecimentos doutrinários fundamentais ao desempenho da função de
Analista de Inteligência, profissional indispensável ao assessoramento para a
tomada de decisões, por parte dos gestores públicos, ou privados.
Ao final do curso, o aluno ficará em condições de:
a. Aplicar a metodologia da produção do Conhecimento de Inteligência no intuito
de subsidiar o processo decisório de sua instituição, pública, ou privada,
produzindo o Conhecimento de Inteligência denominado “Informe”.
b. Adaptar o método de produção do Conhecimento de Inteligência na redação de
documentos próprios de sua instituição.

c. Propor e incrementar as mudanças que se façam necessárias, a fim de melhorar a
estrutura de Inteligência de sua Instituição.
d. Sugerir novas rotinas de trabalho, adaptadas às exigências de sua instituição.

2. Qual o público-alvo?
O curso é destinado a pessoas da área pública, tais como membros do Ministério
Público federal, ou estadual, promotores, magistrados, delegados de polícia,
policiais militares, policiais civis, advogados, integrantes de seções ou núcleos de
inteligência de órgãos públicos, gestores públicos e assessores de qualquer ordem,
dentre outros; assim como pessoas da área privada, como executivos empresariais,
líderes em função de chefia, ou de assessoramento, dirigentes de qualquer natureza,
diretores, gerentes, coordenadores, integrantes de seções ou núcleos de inteligência
de empresas e gestores de segurança.

3. Benefícios
a) Dentro do atual cenário de incertezas de nosso país, o aluno ficará em condições
de contribuir, em melhores condições, com o processo decisório de sua
instituição ao produzir documentos que consigam relatar, com fidelidade,
situações de interesse da instituição.
b) O aluno terá a possibilidade de contribuir com a melhoria de seu sistema de
inteligência, ao socializar seu conhecimento entre os integrantes da Agência de
Inteligência à qual pertence.
c) Promover mudanças que se façam necessárias dentro da estrutura de
Inteligência de sua Instituição, criando novas rotinas de trabalho que sejam mais
efetivas ao processo decisório da mesma.

4. Conteúdo programático
a) Introdução à Atividade de Inteligência
b) O que é Inteligência
c) A influência no Processo Decisório
d) Fundamentos da Atividade de Inteligência
e) Os Ramos da Atividade de Inteligência

f) Princípios Básicos da Atividade
g) As Fontes de Inteligência
h) A Lógica e a Atividade de Inteligência
i) O Processo do Pensamento Criador
j) A Linguagem de Inteligência
k) O Ciclo de Produção do Conhecimento
l) A Metodologia e as Etapas do Pensamento Criador
m) Fases do Método da Produção do Conhecimento
n) Tipos de documentos de Inteligência
o) Estrutura Sugerida para os Documentos de Inteligência de qualquer Instituição
p) A Redação de Documentos de Inteligência
q) Redação do Conhecimento Informe.

5. Informações Gerais
a. Investimento: R$ 400,00
b. Carga Horária: 16 horas
c. Local do curso: O local do curso será confirmado via e-mail com antecedência
d. Horário de funcionamento: O Curso será realizado das 08:00h às 17:30h, com
intervalo para almoço
Forma de pagamento
Depósito ou transferência bancária
 Banco Santander – Agência 0307 – C/C: 13001985-9 em nome de CEASCURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA – CNPJ: 04.413.313/0001-22
 Cartão de crédito – Pagamento pelo BCASH em até 12X através do link
http://ceasbrasil.com.br/COMPRAR-CURSOS--PayU-BCASH.php
Código
1153
Política de descontos:
 10% de desconto para 3 ou mais participantes de uma mesma empresa e alunos
do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Segurança Privada.
 20% de desconto para sócios CEAS-BRASIL
 Se o pagamento for realizado mediante depósito bancário, enviar, por e-mail o
comprovante de depósito.
 O pagamento através cartão de crédito pelo sistema PayU/BCASH será cobrado
o valor integral (não havendo desconto). Para parcelamento através cartão de
crédito, será cobrado juros pelo sistema PayU/BCASH de acordo com o número
de parcelas.

Se o pagamento for realizado mediante depósito bancário, enviar, por e-mail o
comprovante de depósito.
CEAS reserva-se o direito de cancelar o curso caso o número mínimo de
participantes não seja atingido. Neste caso, os valores pagos serão devolvidos
integralmente.
6. INSCRIÇÕES:
Informações / inscrições: contato@ceasbrasil.com.br / (12) 3522-0126
INFORMAÇÕES NO DIRETÓRIO MG:
• Cristiano Pazzini – cristiano.lazzarotti@gmail.com / (Whatsapp) – (031)
98455-1481
• Antônio Mota- Fone: (031) 99816-7676 E-mail: aa.mota@outlook.com
• Carlos Zanandreis – carloszanandreis@gmail.com / (Whatsapp) - (31)
99679-1636
Ministrante:

Cel R1 EB ANDRÉ HAYDT CASTELLO BRANCO
Especialista na área de INTELIGÊNCIA, nos níveis estratégico e operacional.
POSSUI OS SEGUINTES CURSOS:
- Doutorado em Curso de Altos Estudos Militares pela Escola de Comando e Estado
Maior do Exército, ECEME.
- Pós-graduação em Inteligência Estratégica pela Universidade Gama Filho.
- Mestre em Aplicações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.
- Curso de Política Estratégia e Alta Administração pela Escola de Comando e Estado
Maior do Exército, ECEME.
- Curso de Análise de Inteligência pela Escola Nacional de Inteligência.
- Curso Fundamentos Gestão da Segurança da Informação e Comunicações Pelo
Gabinete de Segurança Institucional.
-

Curso

de

Segurança

INTELIGÊNCIA (ABIN).

Corporativa,

pela

AGÊNCIA

BRASILEIRA

DE

- Noções Fundamentais de Contraterrorismo, pela ABIN.
PRINCIPAIS FUNÇÕES DESEMPENHADAS
- Professor da Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN.
- Professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército – ECEME.
- Analista e Chefe de Subseção de Inteligência do Centro de Inteligência do Exército –
CIE.
- Chefe da Divisão de Inteligência do CIE.
- Adido Militar do Exército e da Marinha de Guerra, no Equador.
- Assessor militar na Agência Brasileira de Inteligência – Superintendência de Santa
Catarina, de agosto de 2008 até maio de 2012.
- Professor-colaborador da Escola de Inteligência da ABIN.
- Professor da Unisul Virtual.

